
ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL MAIERU

HOTĂRÂRE 
privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Maieru a doi consilieri locali care vor 

avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale 
ale Secretarului general al comunei Maieru 

Consiliul Local al comunei Maieru, judeţul Bistriţa-Năsăud, s-a întrunit în şedinţă ordinară, în 
data de 15.03.2022, în prezența a _14_ consilieri. 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 1023 din 04.03.2022 al Primarului comunei Maieru, cu privire la

proiectul de hotărâre, în calitate de iniţiator; 
- Raportul de specialitate nr. 1022 din 04.03.2022 întocmit de Secretarul general al comunei

Maieru, privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Maieru a doi consilieri locali care 
vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale Secretarului general al comunei Maieru; 

- Adresa nr. II D 4361 din 22.02.2022 a Instituţiei Prefectului Bistriţa-Năsăud, înregistrată la
Primăria comunei Maieru sub nr. 880 din 25.02.2022, privind activitatea de evaluare a performanţelor 
profesionale individuale ale secretarului general al unităţilor administrativ-teritoriale; 

- Avizul nr. 1153 din 14.03.2022 al comisiei economico-financiare, social-culturale, culte,
muncă şi protecţie socială, integrare europeană şi relaţii externe din cadrul Consiliului Local Maieru; 

- Avizul nr. 1154 din 14.03.2022 al comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie, protecţie
copii, tineret-sport şi amenajarea teritoriului-urbanism din cadrul Consiliului Local Maieru; 

- Avizul nr. 1147 din 14.03.2022 al comisiei juridice şi de disciplină, pentru agricultură,
silvicultură, protecţie mediu şi turism din cadrul Consiliului Local Maieru. 

În conformitate cu : 
- prevederile art. 242, art. 485 alin. (1) - alin. (5), art. 621, precum şi prevederile art. 11 alin.

(4) lit. e) şi alin. (6), art. 12 alin. (5) din Anexa nr.  6 - Metodologia pentru realizarea  procesului  de
evaluare  a  performanţelor  profesionale individuale ale funcţionarilor publici aplicabilă pentru
activitatea desfăşurată începând cu 1 ianuarie 2020, precum şi pentru realizarea procesului de
evaluare a activităţii funcţionarilor publici debutanţi numiţi în funcţia publică, ulterior  datei  de  1
ianuarie  2020  din  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul   prevederilor  art.  5 lit. g), lit. ee şi lit. hh), art. 129 alin. (2) lit. a)  şi alin. (3) lit. c), 
art. 139 alin. (1), alin. (6) - alin. (10), art. 154 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 - art. 199 din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE:

 Art.1. În vederea constituirii prin dispoziţie a primarului a Comisiei de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei Maieru,  Consiliul Local 
al comunei Maieru nominalizează doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori, după 
cum urmează: 

- d-na consilier Crăciun Ancuţa-Maria, Comisia pentru învăţământ, sănătate, familie,
protecţie copii, tineret-sport şi amenajarea teritoriului-urbanism din cadrul Consiliului
Local Maieru;

- dl. consilier Dumitru Valer, Comisia economico-financiare, social-culturale, culte, muncă
şi protecţie socială, integrare europeană şi relaţii externe din cadrul Consiliului Local
Maieru.

  Art.2. Evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al 
comunei va fi efectuată de către comisia stabilită prin dispoziţie a primarului, fără a fi necesară 
contrasemnarea acesteia. 



  Art.3.  Hotărârea se aduce la cunoştinţă publică în termen de 5 zile de la data comunicării către 
prefect, prin publicare pe site-ul primariamaieru.ro la secţiunea Monitorul Oficial Local. 

  Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
comunei Maieru prin Compartimentul Relaţii cu publicul, registratură şi monitorizare proceduri 
administrative. 

 Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Maieru cu majoritate 
simplă, cu respectarea art. 5 lit. ee), art. 139 alin. (1) şi art. 485 alin. (5) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de _14_ voturi „pentru”, 
_0_ voturi „împotrivă” şi _0_ voturi „abţinere”din numărul de _14_ consilieri locali prezenţi la şedinţă. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretarului general al comunei Maieru, cu: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Primarul comunei Maieru;
- Secretarul general al comunei Maieru;
- Compartiment Relaţii cu publicul, registratură şi monitorizare proceduri administrative.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ        
Aurel CANDALE p. SECRETAR GENERAL U.A.T.
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